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Lintasan laju Peradaban (Industri)

Revolusi Industri ke-4.0

Kegiatan manufaktur

terintegrasi melalui

teknologi wireless dan 

big data secara masif



Core subje

cts

21st Centur

y Context

Learning a
nd Innovat

ion Skills

Digital liter
acy

Life and car

eer skills

Critical thinking

Creativity

Communication

Collaboration

Information

Media, and

ICT literacy

Flexibility

Initiative

Leadership

Social-skills

Cross cultural

Productivity

Accountability

Life-long learner

Kecakapan Hidup Abad 21
21st Century learning:

• To know

• To do

• To be

• To live together



Manual Based

ASPEK KEHIDUPAN TIDAK TERLEPAS DARI PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (I
NFORMATIONAND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

TERJADIPERGESERAN POLA POLA PKIR, POLA SIKAP DAN POLA
TINDAK MASYARAKAT DALAM AKSES DAN DISTRIBUSIKAN I
NFORMASI

MASYARAKAT INDONESIA AKAN  SEMAKIN MUDAHDALAM ME
NGAKSES  INFORMASI MELALUI BERBAGAI  PLATFORM TEKNO
LOGI DIGITAL YANG  MENAWARKAN INOVASI FITUR DARI  ME
DIUM KOMUNIKASI YANG KIAN  INTERAKTIF

MASYARAKAT INDONESIA  

BERADA PADA ERA DIGITAL

Electronic Based

KopiDarat Skype, Line,  W

A, dsb

Pasar, tatap  m

uka langsung

BelanjaOnline  

Tanpa tatap  m

uka

TRANSFORMASI 
DI ERA DIGITAL

PENDIDIKAN

SOSIAL

BUDAYA
“Masyarakat digital (digital society) a
dalah realitas hidup di abad 21  dima
na Manusia dalam berbagai sector ke
hidupannya terpaut dengan ITC dan
Teknologi Digital”

MASYARAKAT DIGITAL



Revolusi Industri 4.0 ?

Revolusi Industri yang ditandai dengan kemunculan 

superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi,

cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika dan 

perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia 

untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

“ “

Sumber: World Economic Forum



Karakteristik Utama
Revolusi Industri 4.0

Disruptive technology hadir begitu

cepat dan pesat sehingga memberi

ancaman bagi industri-industri

raksasa. 

Kehadiran Disruptive 

Technology Di era yang baru ini, ukuran

perusahaan tidak perlu besar, 

namun perusahaan tersebut

haruslah ‘lincah’ dalam

memanfaatkan teknologi dan 

informasi.

Perubahan Ukuran

Perusahaan
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Fokus Utama
Revolusi Industri 4.0

Siklus Inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih

kompleks, serta volume data yang lebih besar.

Shorten Time to Market

Mass production yang lebih terindividualisasi, Pasar 

yang volatile, serta Produktivitas yang tinggi.

Increase Flexibility

Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi

yang kritikal.

Boost inefficiency
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Revolusi 4.0

di Indonesia

Beberapa model bisnis dan 

pekerjaan di Indonesia telah

terkena dampak dari arus

digitalisasi:

• Toko konvensional mulai

tergantikan dengan online 

marketplace 

• Taksi dan ojek tradisional

mulai digantikan moda

transportasi online.



Wajah Kegiatan Ekonomi Dunia Sekarang

Revolusi Industri ke-4

Marketplace Sharing Economy
Smart Appli

ances
e-Education

Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah

banyak menerapkan dukungan internet dan 

dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi



Dari 202 juta pengguna Internet di indonesia, 

(67%, ORANG MUDA)



1

1

171,9jt
Jiwa

Usia Produktif

2015

2030

205,7jt
Jiwa

Usia Produktif

PELUANG BISNIS Bonus Demografi
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Bekerja

Sekolah

Mengurus

Rumah Tangga

Penganggur

Lainnya

51,58%
54,45%

21,27%
14,88%

2,72%

2,73%

8,85%
7,42%

15,30%

20,52%

Perkotaan

Perdesaan

KEGIATAN PEMUDA MENURUT 

WILAYAH TINGGAL



Threats & Opportunities
Era Baru Industrialisasi Digital

A B

C D

Secara global, era 

industrialisasi digital 

menghilangkan 1-1,5 miliar

pekerjaan sepanjang tahun

2015-2025 karena

digantikannya posisi

manusia dengan mesin

(Gerd Leonhard) 

THREAT

Diestimasi bahwa 65% 

murid sekolah dasar di 

dunia akan bekerja pada 

pekerjaan yang belum

pernah ada hari ini (U.S. 

Department of Labor) 

THREAT

Era digitalisasi berpotensi

memberi peningkatan net

tenaga kerja hingga 2.1 juta

pekerjaan hingga 2025

OPPORTUNITY

Terdapat potensi berkurangnya

emisi karbon hingga 26 miliar

metrik ton dari industri (World 

Economic Forum)

OPPORTUNITY



UMKM DI ERA 

DIGITAL
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UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, m
odal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, as
et perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dip
ekerjakan terbatas. 

Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi y
ang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, be
rkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi na
sional.

UU UMKM
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Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (omset sd 300jt; moda
l sd 50jt)).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakuka
n oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bai
k langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yan
g memenuhi kriteria Usaha Kecil omset 300jt-2,5m, modal 50jt-500jt_

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menja
di bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usah
a besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. (omset
2,5m – 50m, modal 500jt-10m)



Peran UMKM
• Penyangga perekonomian

• Jumlah pengusaha 58,97Juta tahun 2018

• Peningkatan produk domestik bruto

• Penyumbang devisa

• Penerimaan pajak

• Penyerapan tenaga kerja

• Suplier bagi konsumen / perusahaan besa

r, sebaliknya juga pelanggan bagi perusah

aan besar – bagian dari rantai distribusi



Permasalahan UMKM
• Modal usaha

• Kurang tahu cara membesarkan bisnis

• Kurannya inovasi produk

• Kesulitan dalam distribusi dan pemasaran

• Belum memanfaatkan pemasaran online

• Tidak adanya branding / merk produk

• Tidak memberikan perhatian pada pelaggan den

gan program loyalitas

• Mengandalkan pembukuan secara manual 

• Tidak memiliki mentor 

• Tidak memiliki izin usaha resmi



UMKM DI ERA DIGITAL

UMKM

Leadership 
Entreprene

ur

Skill 
manajemen

Penggunaa
n teknologi

Produk dan 
inovasi

Pemasaran

Modal

Pembukua
n



Menyiapkan Entrepreneur 

di Revolusi Industri 4.0



Geliat UMKM di Indonesia

• Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di 

Indonesia. (NTT UMKM yang tersebar di 22 kabupaten/ko

ta sebanyak 104.157 unit.

• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ju

ga mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam 

ekosistem digital mencapai 12 juta lebih per Juni 2021, at

au baru 19 persen dari UMKM nasional.

• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Keme

nkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kec

il, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform 

online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 

8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, y

akni 59,2 juta.



HCI Indonesia di ASEAN



Human capital
• Karakter atau sifat demi mendukung produktivitas kerja, 

seperti intelegensi, energi, kolaborasi, sikap positif, keh

andalan, komitmen, integritas.

• Kemampuan belajar, memiliki kecerdasan, imajinasi, kre

ativitas dan bakat. 

• Semngat berbagi informasi dan pengetahuan, bekerja d

alam tim, kolaborasi dan berorientasi tujuan.

• Kombinasi pengetahuan, keterampilan, inovasi dan dala

m bekerja sehingga dapat menciptakan suatu nilai untu

k mencapai tujuan. 

• Penumbuhan nilai tambah dalam bekerja, sehingga me

mberikan sustainable income di masa akan datang bagi 

suatu organisasi.



Human capital di era transformasi Industri Digital

• CHARACTER
Memiliki karakter positif dan khas, baik secara individu, komunitas (kelompok),
dan kebangsaan (nasional). Karakter yang dibangun untuk melawan stereotype
terhadap Indonesia selama ini.

• CREATIVE
Produktif menciptakan karya-karya asli anak bangsa. Karya-karya tersebut menj
adi warisan (legacy) yang akan menjadi alternatif konsumsi generasi muda saat
ini dan masa depan.

• CRITICAL AND ETHICS
Mampu membedakan mana yang baik dan salah salah, memberi solusi bila ada
masalah, dan menyampaikan pikiran secara santun di berbagai situasi dan med
ia.

• COLLABORATIVE
Saling mengisi satu sama lain dan mampu saling melengkapi diantara komunita
s (kelompok) yang berbeda untuk kepentingan bersama.

• CONNECTED
Senantiasa terhubung satu sama lain dan selalu mengakses konten-konten kre
atif yang ada. Memperluas jaringan komunikasi yang tidak terbatas ruang dan w
aktu. Namun tetap positif dalam berkarakter melalui kecanggihan teknologi.



Standar keterampilan yang 

harus dikuasai

Keterampilan Umum

Keterampilan Khusus

• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi

• Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan proseduran

tentang penggunaan teknologi informasi

• Mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam

suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung

penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk

mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan

keputusan dengan pendekatan siklus pengembangan sistem

(System Development Life Cycle)

Sumber: KKNI Kemenristekdikti



Bagaimana Menyiapkan Masa Depan

Investasi pada pengembangan digital skills01

02

03

04

05

Responsif terhadap industri, bisnis dan 

perkembangan teknologi

Pendidikan berbasis international certification dan 

digital skills

Menerapkan prototype teknologi baru, Learn 

by doing!

Pembelajaran berbasis

human-digital skills



Skill Industri Masa Depan

Complex Problem Solving
Kemampuan untuk memecahkan masalah
yang asing dan belum diketahui solusinya
di dalam dunia nyata.

Social Skill
Kemampuan untuk melakukan
koordinasi, negosiasi, persuasi, 
mentoring, kepekaan dalam memberikan
bantuan hingga emotional intelligence

Process Skill
Kemampuan terdiri dari: active listening, 
logical thinking, dan monitoring self and 
the others

System Skill
Kemampuan untuk dapat melakukan

judgement dan keputusan dengan
pertimbangan cost-benefit serta kemampuan
untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem

dibuat dan dijalankan

Cognitive Abilities
Skill yang terdiri dari antara lain: 

Cognitive Flexibility, Creativity, Logical 
Reasoning, Problem Sensitivity, 
Mathematical Reasoning, dan

Visualization .



Manajer dan Pemimpin di Era 4.0

Leader era 4.0

• Dapat menyatukan dan 
memberikan arah tujuan yang jelas

• Memiliki kecepatan dalam
membuat keputusan

• Dapat memilih dan 
mengembangkan bakat anggota
timnya

• Mampu beradaptasi dengan cepat
pada perubahan zaman

Strategi Bisnis 4.0

• Peningkatan kualitas SDM

• Penggunaan teknologi digital

• Harmonisasi proses bisnis, 

kebijakan dan aturan

disesuaikan dengan era digital

• Menarik investor

• Perluas jaringan bisnis

Karakter pelaku bisnis 4.0

• Perusahaan menawarkan solusi

terhadap masalah yang dihadapi

masyarakat

• Inovasi tanpa akhir – ide, ekosistem

• Model monopolistic kapitalisme baru

– sharing economy

• Model pemasaran 3.0 (konsumen

multidimensi)

Apa yang dilakukan??

• Mengombinasikan teknologi

• Lompatan teknologi yang cepat

• Menawarkan solusi terhadap

permasalahan global



KESENJANGAN KEMAMPUAN DAN KEBUTUHAN





LEARNING 4.0
CO SHAPING THE FUTURESOURCE OF 

CREATIVITY - PERGURUAN TINGGI

Project based learning 
THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY, COL

LABORATIVE INTERNATIONALLY



Ragam Enterpreneur Era Digital

Ecopreneur

Technopreneu

r

Dan lain-l

ain.



Entrepreneurship

TEAMWORK

INTEGRITAS

NETWORKING

INOVASI KOLABORASI

KUNCI

KREATIVITAS



Bagaimana UMKM Dapat 

Berkembang?
• Berdayakan masyarakat dengan Pendidik

an dan Pelatihan

• Bantuan Sosial tepat sasar (by name, by 

address)

• Membuka BLK yang berkelanjutan 

• Berkolaborasi dengan Dunia usaha dan I

ndustri 



Blue Ocean strategy 
(W. Chan Kim & Renee Mauborgne)

• Jika anda merasa tidak bisa bersaing dalam sebuah kompetisi. K

eluarlah dari kompetisi tersebut. Ciptakan kompetisi baru di man

a anda bisa menjadi pemenangnya.

• Hindari Red Ocean, kondisi di mana adanya persaingan sangat 

ketat dan saling menjatuhan untuk mengejar juara dengan  komp

etitor lain. 

• Ciptakan kebutuhan dari orang lain, dan tugas anda memenuhi k

ebutuhan tersebut. Sampai suatu saat orang lain sangat membut

uhhkan/tergantung pada  anda. Saat itulah anda jadi pemenangn

ya.

• Rubahlah kompetisi menjadi sebuah kolaborasi. Kolaborasi haru

s menjadi warisan (legacy) bagi peradaban baru (habitus baru).

• Persiapkan kapasitas dan kapabilitas diri (karakter), kreativitas, k

ritis-etis, kolaborasi, dan konektivitas. 




